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1 คู่มือการใช้งานระบบ 

1. ภาพรวมของระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ (ภาคเกษตร - นอกภาคเกษตร) 
2. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ภาคเกษตร 
3. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ นอกภาคเกษตร 
4. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด แบ่งตามเขตตรวจราชการ 
5. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด แยกตามจังหวัด 
6. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิก มากกว่า 1 แห่ง 
7. รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์  

(ไม่นับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง 
8. รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์  

(โดยนับสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง) 
9. รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 
10. รายงานข้อมูลการท าประมง 
11. รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลสมาชิก 
12. รายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น 

 

รายงานวิเคราะห์ 

กรอกข้อมูลแบบส ารวจ

ส ารวจ 

รายงาน MIS ผู้บริหาร 

1. รายงานข้อมูลทั่วไป 
2. รายงานพื้นที่ครอบครอง 
3. รายงานข้อมูลการผลิตทางการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา 
4. รายงานปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพ  
5. รายงานข้อมูลหนี้สิน จ านวนลูกหนี้และยอดหนี้สิน  
6. รายงานข้อมูลการผลิตในปีปัจจุบัน  
7. รายงานข้อมูลการเลี้ยงโคนม 
8. รายงานข้อมูลผลไม้ 
9. รายงานข้อมูลพันธุ์ข้าว 
10. รายงานข้อมูลการใช้ปุ๋ย 
11. รายงานการปลูกพืชทั่วประเทศ 10 ชนิด  

1. ค้นหาชื่อสมาชิกจากเลขบัตรประชาชน หรือ ชื่อ - นามสกุล 
- ดูข้อมูลแบบส ารวจ 
- ปรับปรุงข้อมูลแบบส ารวจ 
 

 

ระบบบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร 



 
 

 

2 คู่มือการใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รายงานบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน 

1. ข้อมูลกรมการข้าว 

- ผู้ปลูกข้าวทั่วไป 

2. ข้อมูล กยท. 
- ผู้ปลูกยาง 

3. ข้อมูล สศก. 
- ทะเบียนเกษตรกร 
- ทะเบียนเลี้ยงสัตว์ 
- ทะเบียนประมง 

ระบบบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร 

1. รายงานข้อมูลรายบุคคล 
2. รายงานข้อมูลสมาชิกในสหกรณ์ 
3. รายงานสรุปยอดสถานะสมาชิกสหกรณ์  

      
      
      
 กรณ์  

รายงานข้อมูลสมาชิก 

- ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 
- เปลี่ยนรหัสผ่าน 
- ออกจากระบบ 

การจดัการผู้ใช้งานในระบบ 

 

รายงานประวัติการใช้งานระบบ 

 

ข้อมลูบญัชีผู้ใช้ 

1. การจัดการผู้ใช้งานระบบ 
- การเพ่ิมผู้ใช้งานในระบบ 
- การแก้ไขผู้ใช้งานในระบบ 
- การดูรายละเอียดผู้ใช้งานระบบ 

2. การน าเข้าผู้ใช้งานระบบ 

1. ประวัติการเรียกดูข้อมูลสมาชิก  
2. ประวัติการเรียกดูข้อมูลสหกรณ์  
3. ประวัติการเข้าใช้งานระบบ  



 

 
 

3 คู่มือการใช้งานระบบ 

2. สิทธิ์การใช้งาน  
ในส่วนของระบบจะมีการแบ่งสิทธิ์ของผู้ใช้งานออกเป็น 6 บทบาทหลักด้วยกัน ได้แก่  
  - ผู้ใช้งานส่วนภูมิภาคระดับจัดการ  
  - ผู้ใช้งานส่วนภูมิภาคระดับบริหาร  
  - ผู้ใช้งานส่วนกลางระดับจัดการ  
  - ผู้ใช้งานส่วนกลางระดับบริหาร  
  - ผู้ดูแลระบบระดับจัดการ  
  - ผู้ดูแลระบบระดับบริหาร  
โดยแต่ละบทบาทจะสามารถเข้าใช้งานเมนูต่างๆ ได้ตามสิทธิ์ที่ถูกก าหนดไว้ดังนี้ 

เมน ู
ผู้ใช้งานส่วนภมูิภาค ผู้ใช้งานส่วนกลาง ผู้ดูแลระบบ 
จัดการ บริหาร จัดการ บริหาร จัดการ บริหาร 

บัญชีสมาชิก       
    ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

    เปลี่ยนรหัสผ่าน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

แบบส ารวจ       
    ค้นหาแบบส ารวจด้วย 
    หมายเลขบัตรประชาชน ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 

    ค้นหาแบบส ารวจด้วยช่ือ-นามสกุล ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 

    ดขู้อมูลแบบส ารวจ ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 

    ปรับปรุงแบบส ารวจ ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 

รายงานข้อมูลสมาชิก       
    ค้นหารายงานข้อมูลด้วย 
    หมายเลขบัตรประชาชน ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 

    ค้นหารายงานข้อมูลด้วยชื่อ-นามสกุล ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 

    รายงานข้อมูลรายบุคคล ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 
    รายงานข้อมูลสมาชิกในสหกรณ์ ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 

    รายงานสรุปยอดสถานะ 
    สมาชิกสหกรณ์ ⚫  ✓ ✓ ✓ ✓ 

รายงานบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

    ข้อมูลกรมการข้าว ผู้ปลูกข้าวท่ัวไป ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
    ข้อมูล กยท. ผู้ปลูกยาง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
    ข้อมูล สศก. ทะเบียนเกษตรกร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
    ข้อมูล สศก. ทะเบียนเลี้ยงสัตว์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



 
 

 

4 คู่มือการใช้งานระบบ 

เมน ู
ผู้ใช้งานส่วนภมูิภาค ผู้ใช้งานส่วนกลาง ผู้ดูแลระบบ 

จัดการ บริหาร จัดการ บริหาร จัดการ บริหาร 
   ข้อมูล สศก. ทะเบียนประมง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
รายงานวิเคราะห ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

รายงาน MIS ผู้บริหาร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การจัดการระบบ     ✓ ✓ 

ประวัติการใช้งาน     ✓ ✓ 

    ดูประวัติการเรียกดูข้อมูลสมาชิก      ✓ 

    ดูประวัติการเรียกดูข้อมูลสหกรณ์      ✓ 

    ดูประวัติการเข้าใช้งานระบบ     ✓ ✓ 

    

⚫ ได้เฉพาะจังหวัดที่สังกัด 
         ได้เฉพาะเขตท่ีสังกัด  
        ✓ เข้าถึงได้ทุกภาคส่วน 

3. วิธีการใช้งาน 
3.1 การเข้าสู่ระบบ  

 เปิด Browser Internet Explorer Mozilla Firefox  Google Chrome    
โดยการพิมพ์ https://analytic.cpd.go.th ที ่URL เพ่ือท าการ Login เข้าสู่ระบบ 
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 3.2 ลงช่ือเข้าใช้ระบบ 

 

  3.2.1 กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ภายในช่อง  

 
 (รหัสผ่านตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ต้องเป็น ตัวเลข หรือ ตวัอักษร หรือ สญัลักษณ์ หรือ ผสมกัน) 

3.2.2  เลือกปุ่มเข้าสู่ระบบ  

  3.2.3 ในกรณีที่ต้องการจดจ าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกที่ช่อง  
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เมื่อเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะแสดงข้อความดังภาพที่ปรากฏ 

 
(หากระบุรหัสผ่านผดิเกิน 5 ครั้ง จะไมส่ามารถเข้าระบบได้ และจะต้องติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบเท่าน้ัน) 

 

  3.2.4 เลือก   จากนั้นเลือก  ดังภาพที่ปรากฏ 

 

  3.2.5 เมื่อออกจากระบบ ระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ดังภาพที่ปรากฏไว้ 

                  

 
  3.2.6 การออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน 
  - เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบ 1 ชั่วโมง ระบบจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติ 

ชื่อผู้ใช้งาน 

ชื่อผู้ใช้งาน 
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  - ถ้ามีการใช้งานระบบอยู่ เมื่อใกล้ครบ 1 ชั่วโมง ระบบจะเพ่ิมระยะเวลาการใช้งาน 
 10 นาที  
  - เมื่อใกล้ครบเวลา 10 นาที ถ้ามีการใช้งานอยู่ระบบจะท าการเพ่ิมเวลาให้อีก 10 
 นาท ีแตถ้่าไม่มีการใช้งาน ระบบจะออกระบบโดยอัตโนมัติ 
 

4. เมนูหลกัหน้าระบบ 

 
 

4.1 หน้าหลัก  

 เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลภาพรวมของรายงานต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายงานเบื้องต้น
และสามารถเลือกเลือกเข้าไปดูรายละเอียดของรายงานต่างๆ ได ้

         4.2 กรอกข้อมูลแบบส ารวจ   
เป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถเรียกดู / เพิ่ม / แก้ไข แบบส ารวจของสมาชิกสหกรณ์ได้ 

4.3  รายงาน MIS ผู้บริหาร   
 เป็นส่วนที่แสดงรายงานข้อมูลของสมาชิกในสหกรณ์ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 12 รายงาน 

 - รายงานจ านวนสมาชิกในสหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 
 - รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร 
 - รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์นอกภาคเกษตร 
 - รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมดแบ่งตามเขตตรวจราชการ 
 - รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมดเลือกตามจังหวัด 
 - รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกมากกว่า 1 แห่ง 
 - รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ ไม่นับสหกรณ์ท่ีสังกัด สหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง 
 - รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่นับสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง 
 - รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 
 - รายงานข้อมูลการท าประมง 
 - รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลสมาชิก 
 - รายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น 
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  4.4 รายงานวิเคราะห์  
 เป็นส่วนที่แสดงรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการท าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 11 รายงาน 
 - รายงานข้อมูลทั่วไป 
 - รายงานพื้นที่ครอบครอง  
 - รายงานข้อมูลการผลิตทางการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา 
 - รายงานปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพ 
 - รายงานข้อมูลหนี้สิน จ านวนลูกหนี้ และยอดหนี้สิน 
 - รายงานข้อมูลการผลิตปีปัจจุบัน 
 - รายงานข้อมูลการเลี้ยงโคนม 
 - รายงานข้อมูลผลไม้ 
 - รายงานข้อมูลพันธุ์ข้าว 
 - รายงานข้อมูลการใช้ปุ๋ย 
 - รายงานการปลูกพืชทั่วประเทศ 10 ชนิด 
 

 4.5 รายงานข้อมูลสมาชิก    
 เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ เช่น ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน 
สถานะสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ที่สังกัด จ านวน 3 รายงาน  

  - รายงานข้อมูลรายบุคคล 
  - รายงานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์  
  - รายงานสรุปยอดสถานะสมาชิกสหกรณ์  

 

 4.6 รายงานบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน   
 เป็นส่วนที่แสดงรายงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ 

  - กรมการข้าว ประกอบด้วยรายงาน ผู้ปลูกข้าวทั่วไป 
  - การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกอบด้วยรายงาน ผู้ปลูกยาง  

- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประกอบด้วยรายงาน ทะเบียนเกษตรกร  
 ทะเบียนเลี้ยงสัตว์ ทะเบียนประมง  
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4.7 หน้าดูและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน  
เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรวมถึงเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของผู้ใช้งานระบบขณะนั้นได ้

- ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 
- เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

5. หน้าหลัก 
เป็นส่วนทีแ่สดงภาพรวมของรายงานต่างๆ โดยประกอบไปด้วยรายงาน ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลสมาชิกแบ่งตามภาคเกษตร - นอกภาคเกษตร 

 

 

5.2 ข้อมูลสมาชิกแบ่งตามประเภทสหกรณ์ 

 

ชื่อผู้ใช้งาน 
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6. หน้ากรอกข้อมูลแบบส ารวจ 
 6.1 ภาพรวมของหน้ากรอกข้อมูลแบบส ารวจ 
 ส่วนแสดงการกรอกข้อมูลแบบส ารวจคือหน้าที่ให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลของสมาชิก

สหกรณ์ ในส่วนของข้อมูลการท าการเกษตรต่างๆ อาทิ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การท าประมง การ
เพาะปลูกต่างๆ  

 
 

 6.2 สิทธิ์ในการเข้าใช้งานหน้ากรอกข้อมูลแบบส ารวจ 
 

ผู้ใช้งาน เรียกดูแบบส ารวจ แก้ไขแบบส ารวจ เพ่ิมแบบส ารวจ 

ผู้ใช้งานส่วนกลางระดับบริหาร 
   

ผู้ใช้งานส่วนกลางระดับจัดการ 
   

ผู้ใช้งานส่วนภูมิภาคระดับบริหาร 
เรียกดไูดเ้ฉพาะ 

เขตตรวจราชการทีส่ังกัด 
เรียกดไูดเ้ฉพาะ 

เขตตรวจราชการทีส่ังกัด 
เรียกดไูดเ้ฉพาะ 

เขตตรวจราชการทีส่ังกัด 

ผู้ใช้งานส่วนภูมิภาคระดับจัดการ 
เรียกดไูดเ้ฉพาะ 
จังหวัดที่สังกัด 

แก้ไขไดเ้ฉพาะ 
จังหวัดที่สังกัด 

เพิ่มไดเ้ฉพาะ 
จังหวัดที่สังกัด 

ผู้ดูแลระบบระดับบริหาร 
   

ผู้ดูแลระบบระดับจัดการ 
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 6.3 ขั้นตอนการเริ่มค้นหาข้อมูลสมาชิกเพื่อท าแบบส ารวจ 
  6.3.1 ค้นหาแบบส ารวจ 

 ค้นหาแบบส ารวจโดย กรอกข้อมูลภายในช่องที่ระบุไว้ โดยใส่ชื่อ-นามสกุล หรือ  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ใช้งาน และเลือกปุ่ม เพ่ือค้นหา 

 

  6.3.2 ผลลัพธ์ของการเรียกดูแบบส ารวจ 

  เมื่อกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุลหรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชนและเลือกค้นหาจะ
ปรากฏตารางดังนี้ 

 
 
 

1. แสดงจ านวนล าดับที่แสดงไว้บนเว็บไซต์สามารถเลือกรายการที่แสดงได้ 
2. แสดงล าดับในการแสดงผลการค้นหา 

3. ค าน าหน้าชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ค้นหา 

4. ชื่อ-นามสกุล สมาชิกสหกรณ์ที่ค้นหา  
5. สังกัดสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ที่ค้นหา 

6. จังหวัดของสมาชิกสหกรณ์ที่ค้นหา 

7. ปุ่มเรียกดูแบบส ารวจของสมาชิกสหกรณ์ 
8. ปุ่มแก้ไขแบบส ารวจของสมาชิกสหกรณ์ 
9. แสดงวันที่ปรับปรุงแบบส ารวจ 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

1 

 

9 
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6.4 ขั้นตอนการเริ่มกรอกข้อมูลแบบส ารวจเข้าสู่ระบบ 
  6.4.1.  ดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิก 
  หากต้องการดูรายละเอียดของข้อมูลสมาชิกให้คลิกท่ีปุ่ม  จะแสดงข้อมูลต่างๆ

ของสมาชิก ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้  

  1) ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

1234567891011 
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  2) พ้ืนที่ครอบครอง 

 

 

  3) การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

 



 
 

 

14 คู่มือการใช้งานระบบ 
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  4) ส่วนปัญหาที่พบ 
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  5) ข้อมูลด้านหนี้สิน 
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  6) การเลี้ยงโคนม 

 

   
  6.4.2.  แก้ไขรายละเอียดข้อมูลสมาชิก 

  ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลสมาชิกให้คลิกที่ปุ่ม  จะแสดง

ข้อมูลต่างๆของสมาชิก ซึ่งจะสามารถแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลได ้ท าการกรอกรายละเอียดข้อมูล

หัวข้อต่างๆ ให้ครบสมบูรณ์ หัวข้อที่มี * ตามด้านหลังให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้คลิก

ปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่หัวข้อถัดไป ถ้าต้องการบันทึกสามารถเลือกปุ่ม   เพ่ือบันทึก

ข้อมูล 

  1) ข้อมูลสมาชิก 

 

1234567891011 
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 • เตือนกรณีไม่ระบุข้อมูลสถานภาพไม่ครบ กรณีสถานภาพ อื่นๆ จ าเป็นต้องระบุรายละเอียด

เพ่ิมเติม 

   

 • เตือนกรณีไม่ระบุข้อมูลบ้านเลขที่  

   

 • เตือนกรณีไม่เลือกจังหวัด  

   

 • เตือนกรณีไม่เลือกเขต 
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 • เตือนกรณีไม่ระบุรหัสไปรษณีย์ 

   

 • เตือนกรณีไม่ระบุวันที่เป็นสมาชิก 

   

 • เตือนกรณีไม่ระบุเลขทะเบียนสมาชิก 

   

 • เตือนกรณีไม่ระบุทะเบียนหุ้น 

   

 • เตือนกรณีไม่ระบุจ านวนหุ้น 

   

 

  4) พ้ืนที่ครอบครอง 

  ในส่วนของที่ดินท าการเกษตรถ้าเลือกปุ่ม  จะปรากฏตารางขึ้นมา 
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  ถ้าต้องการลบตารางให้ท าการเลือกตารางที่ต้องการลบแล้วเลือกปุ่ม 

 ตารางที่เลือกจะหายไป 

 

  ในส่วนของแหล่งน้ าถ้าเลือก ”มี” แหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรจะปรากฏประเภทของ

แหล่งน้ าให้เลือก 

 

 
 

  ท าการกรอกรายละเอียดข้อมูลหัวข้อต่างๆ ให้ครบสมบูรณ์ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม 
 เพ่ือเข้าสู่หัวข้อถัดไป แต่ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลหัวข้อก่อนหน้านี้คลิกปุ่ม   

ถ้าต้องการบันทึกสามารถเลือกปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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  5) การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  

  ในส่วนของพืชถ้าเลือกปุ่ม  จะปรากฏตารางขึ้นมา 

 

 

   ถ้าต้องการลบตารางให้ท าการเลือกตารางที่ต้องการลบแล้วเลือกปุ่ม 

 ตารางที่เลือกจะหายไป 
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 • เตือนกรณีไม่ระบุชนิดพืช 

   

  

  6) วิธีการขาย  

 

  7) ชนิดของสัตว์ 

 



 

 
 

23 คู่มือการใช้งานระบบ 

 

  ในส่วนของชนิดของสัตว์ถ้าเลือกปุ่ม  จะปรากฏตารางขึ้นมา  

 

  ถ้าต้องการลบตารางให้ท าการเลือกตารางที่ต้องการลบแล้วเลือกปุ่ม  

ตารางที่เลือกจะหายไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

24 คู่มือการใช้งานระบบ 

  8) ข้อมูลการใช้ปุ๋ย 

 

 

  ท าการกรอกรายละเอียดข้อมูลหัวข้อต่างๆ ให้ครบสมบูรณ์ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม 
 เพ่ือเข้าสู่หัวข้อถัดไป แต่ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลหัวข้อก่อนหน้านี้คลิกปุ่ม  

ถ้าต้องการบันทึกสามารถเลือกปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 

    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

25 คู่มือการใช้งานระบบ 

  9) ปัญหาที่พบ 

 

  10) ข้อมูลด้านการตลาด 

 



 
 

 

26 คู่มือการใช้งานระบบ 

 

 

  ท าการกรอกรายละเอียดข้อมูลหัวข้อต่างๆ ให้ครบสมบูรณ์ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม 
 เพ่ือเข้าสู่หัวข้อถัดไป แต่ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลหัวข้อก่อนหน้านี้คลิกปุ่ม  

ถ้าต้องการบันทึกสามารถเลือกปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 

  11) ข้อมูลหนี้สิน 

 

 

  ท าการกรอกรายละเอียดข้อมูลหัวข้อต่างๆ ให้ครบสมบูรณ์ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม 
 เพ่ือเข้าสู่หัวข้อถัดไป แต่ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลหัวข้อก่อนหน้านี้คลิกปุ่ม  

ถ้าต้องการบันทึกสามารถเลือกปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 



 

 
 

27 คู่มือการใช้งานระบบ 

  12) การเลี้ยงโคนม 

 

  ในส่วนของการเลี้ยงโคนมถ้าเลือกปุ่ม  จะปรากฏตารางขึ้นมา 

 

  ถ้าต้องการลบตารางให้ท าการเลือกตารางที่ต้องการลบแล้วเลือกปุ่ม 

 ตารางที่เลือกจะหายไป 

 

 

  ท าการกรอกรายละเอียดข้อมูลหัวข้อต่างๆ ให้ครบสมบูรณ์ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม 
 เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลที่ท าการแก้ไข แต่ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลหัวข้อก่อนหน้านี้คลิกปุ่ม 

 ถ้าต้องการบันทึกสามารถเลือกปุ่ม    เพ่ือบันทึกข้อมูล 



 
 

 

28 คู่มือการใช้งานระบบ 

 

  จะแสดงหน้าต่างถ้าต้องการบันทึกข้อมูลให้เลือกปุ่ม  ถ้าไม่ต้องการบันทึก

ข้อมูลให้เลือกปุ่ม  

 

  เมื่อกดบันทึกจะปรากฎหน้าต่าง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” เพ่ือยืนยันว่ามีการ

บันทึกเข้าสู่ระบบ เลือก  

 



 

 
 

29 คู่มือการใช้งานระบบ 

7. หน้ารายงาน MIS ผู้บริหาร 
 7.1 ภาพรวมของรายงาน MIS ผู้บริหาร 

เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงรายงานสรุปที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในสหกรณ์ทั้ง
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยจะแบ่งออกเป็น 12 รายงาน ดังนี้ 
- รายงานจ านวนสมาชิกในสหกรณ์ (ภาคเกษตร-นอกภาคเกษตร) 

- รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ภาคเกษตร 

- รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ นอกภาคเกษตร 

- รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด แบ่งตามเขตตรวจราชการ 

- รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด แยกตามจังหวัด 

- รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิก มากกว่า 1 แห่ง 

- รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ (ไม่นับสหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง) 

- รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ (โดยไม่นับสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์ มากกว่า 1 แห่ง) 

- รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 
- รายงานข้อมูลการท าประมง 

- รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลสมาชิก 

- รายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น 

เพ่ือให้ผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7.2 สิทธิ์ในการเข้าดูรายงาน MIS ผู้บริหาร 

 สิทธิ์การเข้าถึงหน้ารายงาน MIS ผู้บริหาร ได้แก่ 

ผู้ใช้งาน เรียกดูรายงาน MIS 

ผู้ใช้งานส่วนกลางระดับบริหาร 
 

ผู้ใช้งานส่วนกลางระดับจัดการ  

ผู้ใช้งานส่วนภมูิภาคระดับบริหาร  

ผู้ใช้งานส่วนภมูิภาคระดับจัดการ  

ผู้ดูแลระบบระดับบริหาร  

ผู้ดูแลระบบระดับจัดการ  



 
 

 

30 คู่มือการใช้งานระบบ 

เมื่อเลือกปุ่ม “รายงาน MIS ผู้บริหาร” ประกอบด้วย ทั้งหมด 12 รายงาน 

 
 

7.3 รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ (ภาคเกษตร-นอกเกษตร) 

 เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดท้ังในภาค-นอกภาคเกษตร  
  7.3.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร  
  เลือกรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ ์(ภาคเกษตร-นอกภาคเกษตร) 



 

 
 

31 คู่มือการใช้งานระบบ 

 
ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ (ภาคเกษตร-นอกภาคเกษตร) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

32 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.3.2 ระบบจะปรากฏ รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ ์(ภาคเกษตร-นอกภาค
เกษตร) รายละเอียด ดังนี้ 
 

 

1. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ (ภาคเกษตร-นอกภาคเกษตร) 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร-นอกเกษตรทั้งหมด 
3. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีแบ่งตามประเภท (ภาคเกษตร-นอกภาคเกษตร) 
4. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์แบ่งตามประเภท เพ่ือเห็น

ภาพรวมได้ชัดเจน 
5. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 
6. จ านวนสมาชิกสหกรณ์แบ่งตามประเภท 

- สหกรณ์การเกษตร 
- สหกรณ์ประมง 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- สหกรณ์ร้านค้า 
- สหกรณ์บริการ 
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

7. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์แบ่งตามประเภท เพ่ือเห็น
ภาพรวมได้ชัดเจน 

8. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 

9. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก   เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  

  



 

 
 

33 คู่มือการใช้งานระบบ 

7.4 รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ภาคเกษตร 
 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดทั้งเฉพาะในภาคเกษตร  
  7.4.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร  

 เลือกรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ภาคเกษตร 

 
ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ภาคเกษตร 

 



 
 

 

34 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.4.2 ระบบจะปรากฏ รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ภาคเกษตร รายละเอียด ดังนี้ 

 

1. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ภาคเกษตร 

2. จ านวนสมาชิกสกหรณ์ภาคเกษตรทั้งหมด 

3. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ที่แบ่งตามประเภทภาคเกษตร 

4. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์แบ่งตามประเภท เพ่ือเห็น
ภาพรวมได้ชัดเจน 

5. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 

6. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก   เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  
  



 

 
 

35 คู่มือการใช้งานระบบ 

 7.5 รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ นอกภาคเกษตร 
 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดทั้งเฉพาะนอกภาคเกษตร 
  7.5.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร  
  เลือกรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ นอกภาคเกษตร 

 

ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ นอกภาคเกษตร 

 



 
 

 

36 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.5.2 ระบบจะปรากฏ รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ นอกภาคเกษตร  

รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

1. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ นอกภาคเกษตร 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ นอกภาคเกษตรทั้งหมด 
3. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีแบ่งตามประเภท นอกภาคเกษตร 
4. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์แบ่งตามประเภท เพ่ือเห็น

ภาพรวมได้ชัดเจน 
5. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 

6. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก   เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  

 

 

  



 

 
 

37 คู่มือการใช้งานระบบ 

7.6  รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด แบ่งตามเขตตรวจราชการ 
 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดจ านวนสมาชิกสหกรณ์โดยแบ่งแยกตาม        
เขตตรวจราชการ  
  7.6.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร 
  เลือกรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด แบ่งตามเขตตรวจราชการ 

 

ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด แบ่งตามเขตตรวจราชการ 

 



 
 

 

38 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.6.2 ระบบจะปรากฏ รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด แบ่งตามเขตตรวจ
ราชการ 

 

 

 

 

 



 

 
 

39 คู่มือการใช้งานระบบ 

- แท่งกราฟสีเขียว คือ จ านวนตัวเลขของผู้มีชีวิตอยู่ 
- แท่งกราฟสีแดง คือ จ านวนตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิต  

- หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือกปุ่ม เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  
 

    เขตตรวจราชการส่วนกลาง 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 1 

 

    



 
 

 

40 คู่มือการใช้งานระบบ 

    เขตตรวจราชการที่ 2 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 3 

 

 

 

 

 



 

 
 

41 คู่มือการใช้งานระบบ 

    เขตตรวจราชการที่ 4 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 5 

 

 

 

 

 



 
 

 

42 คู่มือการใช้งานระบบ 

    เขตตรวจราชการที่ 6 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 7 

 

 

 

 



 

 
 

43 คู่มือการใช้งานระบบ 

    เขตตรวจราชการที่ 8 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 9 

 

 

 

 



 
 

 

44 คู่มือการใช้งานระบบ 

    เขตตรวจราชการที่ 10 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 11 

 

 

 

 



 

 
 

45 คู่มือการใช้งานระบบ 

    เขตตรวจราชการที่ 12 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 13 

 

 

 

 



 
 

 

46 คู่มือการใช้งานระบบ 

    เขตตรวจราชการที่ 14 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 15 

 

 

 

 



 

 
 

47 คู่มือการใช้งานระบบ 

    เขตตรวจราชการที่ 16 

 

 

    เขตตรวจราชการที่ 17 

 

 

 

 



 
 

 

48 คู่มือการใช้งานระบบ 

เขตตรวจราชการที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

49 คู่มือการใช้งานระบบ 

7.7 รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด แยกตามจังหวัด 
 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดจ านวนสมาชิกสหกรณ์โดยการแบ่งแยกตามจังหวัด  
  7.7.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร  
  เลือกรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด แยกตามจังหวัด 

 

ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด แยกตามจังหวัด 

 

 
 
 



 
 

 

50 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.7.2 ระบบจะปรากฏ รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด แยกตามจังหวัด  

 

 



 

 
 

51 คู่มือการใช้งานระบบ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

52 คู่มือการใช้งานระบบ 

1. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด แยกตามจังหวัด 
2. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด แยกตามจังหวัด 
3. หัวข้อ “เขตตรวจราชการ” ทั้งเขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตตรวจราชการ

ที่ 1-18 
4. หัวข้อ “จังหวัด” กรุงเทพพ้ืนที ่1-2 และ จังหวัดทั้งหมดในเขตตรวจราชการ 
5. หัวข้อ “จ านวนสมาชิกปกต”ิ แสดงจ านวนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่แต่ละจังหวัด 
6. หัวข้อ “จ านวนสมาชิกตาย” แสดงจ านวนสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วของแต่ละจังหวัด 
7. หัวข้อสรุปผล “ยอดรวม”  
8. สรุปผล จ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีชีวิตอยู่ 
9. สรุปผล จ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีไม่มีชีวิตอยู่ 

10. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ 

11. หากต้องการบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ Excel เลือก  เพ่ือดาวน์โหลด
ไฟล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

53 คู่มือการใช้งานระบบ 

 7.8 รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิก มากกว่า 1 แห่ง 
 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า    
1 แห่ง  
  7.8.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร  
  เลือกรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก มากกว่า 1 แห่ง 

 

ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิก มากกว่า 1 แห่ง 

 



 
 

 

54 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.8.2 รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิก มากกว่า 1 แห่ง  
รายละเอียด ดังนี้ 

 

1. รายงานจ านวนสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกมากกว่า 1 แห่ง 
2. จ านวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกมากกว่า 1 แห่ง 
3. หัวข้อแสดงผลจ านวนสมาชิกที่อยู่ในสหกรณ์  
4. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกมากกว่า 1 แห่ง 
5. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 

  6.   หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก  เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ 

 
 



 

 
 

55 คู่มือการใช้งานระบบ 

 7.9 รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ ไม่นับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 
แห่ง 

 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพียง    
1 แห่ง  
  7.9.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร เลือกรายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ 
(ไม่นับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง) 

 

ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์  
(ไม่นับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง) 

 



 
 

 

56 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.9.2 ระบบจะปรากฏรายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ (ไม่นับสมาชิกที่สังกัด
สหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง) 

 

1. รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ ไม่นับสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์ 
มากกว่า 1 แห่ง 

2. จ านวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ ไม่นับสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์ 
มากกว่า 1 แห่ง 

3. หัวข้อแสดงผลเปรียบเทียบ ปกติ-ตาย  
4. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์ไม่นับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด

สหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง 
5. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 

6. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF กดปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

57 คู่มือการใช้งานระบบ 

 7.10 รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ โดยนับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดสหกรณ์มากกว่า 
1 แห่ง 

 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 
1 แห่ง  

  7.10.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร เลือกรายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ 
(โดยนับสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง) 

 

ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์  
(โดยนับสมาชิกสหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง) 

 

 



 
 

 

58 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.10.2 รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ โดยนับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด
 มากกว่า 1 แห่ง 

 

1. รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ โดยนับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดสหกรณ์
มากกว่า 1 แห่ง 

2. จ านวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ โดยนับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัดสหกรณ์
มากกว่า 1 แห่ง 

3. หัวข้อแสดงผลเปรียบเทียบ ปกติ-ตาย  
4. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์ โดยนับสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด

สหกรณ์มากกว่า 1 แห่ง 
5. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 

6. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก  เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  



 

 
 

59 คู่มือการใช้งานระบบ 

 7.11 รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 

 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลการเลี้ยงสัตว์  

  7.11.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร เลือกรายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 

 

ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 

 
 

 



 
 

 

60 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.11.2 ระบบจะปรากฏรายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 

 

1. รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ 
2. จ านวนข้อมูลสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 
3. จ านวนสัตว์เลี้ยงแบ่งตามชนิดต่างๆ 
4. ประเภทของสัตว์เลี้ยง 
5. แท่งกราฟแสดงจ านวนสัตว์เลี้ยงอย่างชัดเจน 

6. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  

  



 

 
 

61 คู่มือการใช้งานระบบ 

7.12 รายงานข้อมูลการท าประมง 
 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลการท าประมง  

  7.12.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร เลือกรายงานข้อมูลการประมง 

 

ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานข้อมูลการท าประมง 

 

 

  



 
 

 

62 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.12.2 ระบบจะปรากฏรายงานข้อมูลการท าประมง 

 

1. รายงานข้อมูลการท าการประมง 
2. จ านวนข้อมูลสัตว์เลี้ยงแบ่งตามชนิดต่างๆ 
3. จ านวนสัตว์เลี้ยงแบ่งตามชนิดต่างๆ 
4. ประเภทของสัตว์เลี้ยง 
5. แท่งกราฟแสดงจ านวนสัตว์เลี้ยงอย่างชัดเจน 

6. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  

  



 

 
 

63 คู่มือการใช้งานระบบ 

 7.13 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลสมาชิก 

 เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดข้อมลูรายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลสมาชิก 

  7.13.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร เลือกรายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลสมาชิก 

 
ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลสมาชิก 

 

 

  



 
 

 

64 คู่มือการใช้งานระบบ 

  7.13.2 ระบบจะปรากฏรายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลสมาชิก หากต้องการดู

รายละเอียดจ านวนสหกรณ์ท่ีไม่มีสมาชิกให้เลือกปุ่ม เพ่ือดูรายละเอียด 

  1) เขตตรวจราชการส่วนกลาง 

 
  - สังกัดส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
  - สังกัดส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 

 
  2) เขตตรวจราชการที่ 1 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
   
  3) เขตตรวจราชการที่ 2 

 



 

 
 

65 คู่มือการใช้งานระบบ 

  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

  4) เขตตรวจราชการที่ 3 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
  5) เขตตรวจราชการที่ 4 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

66 คู่มือการใช้งานระบบ 

  6) เขตตรวจราชการที่ 5 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
  7) เขตตรวจราชการที่ 6 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 



 

 
 

67 คู่มือการใช้งานระบบ 

  8) เขตตรวจราชการที่ 7 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 
 
  9) เขตตรวจราชการที่ 8 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 
 
  10) เขตตรวจราชการที่ 9 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
 



 
 

 

68 คู่มือการใช้งานระบบ 

  11) เขตตรวจราชการที่ 10 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 
 
  12) เขตตรวจราชการที่ 11 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
 
  13) เขตตรวจราชการที่ 12 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
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  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  14) เขตตรวจราชการที่ 13 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูม ิ
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
 
  15) เขตตรวจราชการที่ 14 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 
 
  16) เขตตรวจราชการที่ 15 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
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  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
  17) เขตตรวจราชการที่ 16 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 
 
  18) เขตตรวจราชการที่ 17 

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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  19) เขตตรวจราชการที่ 18

 
  - สังกัดส านักงานสหกรณจ์ังหวัดก าแพงเพชร 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 
  - สังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 
 
7.14 รายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น 
เป็นส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลรายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น 
 7.14.1 เลือกรายงาน MIS ผู้บริหาร เลือกรายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น 

 
 ระบบก าลังประมวลผล เพ่ือแสดงรายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น 
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 7.14.2 ระบบจะปรากฏรายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น 

 
 

1. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 
2. รายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น แสดงถึงข้อมูล  

จ านวนสมาชิกที่มีเงินหุ้น ช่วง 1 - 10,000  
จ านวนสมาชิกที่มีเงินหุ้น ช่วง 10,001 - 50,000 
จ านวนสมาชิกที่มีเงินหุ้น ช่วง 50,001 - 100,000 
จ านวนสมาชิกที่มีเงินหุ้น ช่วง 100,001 - 500,000 
จ านวนสมาชิกที่มีเงินหุ้น ช่วง 500,001 - 1,000,000 
จ านวนสมาชิกท่ีมเีงินหุ้น ช่วง 1,000,001 - 5,000,000 
จ านวนสมาชิกที่มีเงินหุ้น ช่วง 5,000,001 - 10,000,000 
จ านวนสมาชิกที่มีเงินหุ้น มากกว่า 10,000,000 ขึ้นไป 

3. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 

4. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก   เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  
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8. รายงานวิเคราะห์ 

8.1.รายงานข้อมูลทั่วไป 
  8.1.1 ส่วนรายงานที่แสดงรายละเอียดจ านวนสมาชิกสหกรณ์แบ่งตามประเภท 

 

 

 

   8.1.2 รายงานข้อมูลการท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มการเกษตร 

 

หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  1. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มการเกษตร 
 2. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์ โดยนับสมาชิกสหกรณ์ท่ี  
 3. ท าธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มการเกษตร 
 4. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 
 5. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก                     เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์  
 8.1.3 รายงานข้อมูลสถานภาพ 
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หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  1. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์
 2. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ์ โดยนับจากสถานภาพของ
สมาชิกสหกรณ์ 
 3. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 
 4. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก                     เพื่อดาวน์โหลดไฟล์  

 

 8.1.4 รายงานข้อมูลระดับการศึกษา 

 

หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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  1. จ านวนสมาชิกสหกรณ ์
 2. กราฟแสดงผลแบบวงกลมจ านวนสมาชิกสหกรณ ์โดยนับจากระดับการศึกษาของ
สมาชิกสหกรณ์ 
 3. แบ่งตามระดับการศึกษา 
 4. รายละเอียดกราฟแสดงผลจ านวนสมาชิกแบบวงกลมแยกจ านวนเป็นตัวเลข 
 5. หากต้องการบันทึกไฟล์ PDF เลือก                     เพื่อดาวน์โหลดไฟล์  

 

 8.2 รายงานพื้นที่ครอบครอง 
  8.2.1 ช่วงพ้ืนที่ครอบครอง 
 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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  8.2.2 ชนิดเอกสารสิทธิ์ 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 

  8.2.3 แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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 8.3 รายงานข้อมูลการผลิตทางการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา 
  8.3.1 ชนิดพันธุ์พืช 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 
 
  8.3.2 วิธีการขายผลผลิต 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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  8.3.3 ช่วงรายได้และค่าใช้จ่ายทางเกษตร 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 
  8.3.4 ความคิดเห็นในการขายผลผลิต 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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  8.3.5 ปุ๋ยปราบศัตรูพืช  

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 
  8.3.6 ชนิดสัตว์บก 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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  8.3.7 ชนิดสัตว์น้ า 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 
  8.3.8 ช่วงรายได้และค่าใช้จ่ายทางการเลี้ยงสัตว์ 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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 8.4 รายงานปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพ 

  8.4.1 ปัญหาที่ดิน 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.4.2 ปัญหาแหล่งน้ า 
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หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.4.3 ปัญหาเมล็ดพันธุ์  

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.4.4 ปัญหาปุ๋ยสารเคมี 
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หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.4.5 ปัญหาความรู้เทคโนโลยี 

หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 
  8.4.6 ปัญหาแนวโน้มความต้องการของตลาด 
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หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

8.4.7 ปัญหาตลาดรับซื้อ 

หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

8.4.8 ปัญหาสถานที่เก็บผลผลิต 
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หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.4.9 ปัญหาข้อมูลด้านการตลาด 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.4.10 ปัญหาความต้องการข้อมูลทางการตลาด 
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หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.4.11 ปัญหาราคาที่ได้ 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.4.12 ช่องทางข้อมูลด้านการตลาด 

 



 

 
 

87 คู่มือการใช้งานระบบ 

 หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 8.5 รายงานข้อมูลหนี้สิน จ านวนลูกหนี้ และยอดหนี้สิน 
  8.5.1 ประเภทเจ้าหนี้ 

 
 หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.5.2 จ านวนหนี้ 
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หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.5.3 ลักษณะหนี้ 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 8.6 รายงานข้อมูลการผลิตปีปัจจุบัน 
  8.6.1 จ านวนรวมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 
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 หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.6.2 จ านวนปลูกพืช 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

  8.6.3 จ านวนเลี้ยงสัตว์ 

 
 หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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 8.7 รายงานข้อมูลการเลี้ยงโคนม 

 
 หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 8.8 รายงานข้อมูลผลไม้ 

 
 หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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 8.9 รายงานข้อมูลพันธุ์ข้าว 

 
 หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 

 8.10 รายงานข้อมูลการใช้ปุ๋ย 

 
 หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทดสอบ 
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 8.11 รายงานการปลูกพืชทั่วประเทศไทย 10 ชนิด 
  8.11.1 ข้าวหอมมะลิ 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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8.11.2 ข้าวเหนียว 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.3 มันส าปะหลัง 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.4 ปาล์มน้ ามัน 

 
 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.5 ยางพารา 

 

 
หมายเหต:ุ รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.6 ล าไย 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.7 ทุเรียน 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.8 มังคุด 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.9 สับปะรด 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.10 ถั่วเหลือง 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.11 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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 8.11.12 อ้อย 

 

 
หมายเหตุ: รายงานที่แสดงผลในกราฟของรายงานวิเคราะห์ เป็นข้อมูลจาก สศก. 
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9. รายงานข้อมูลสมาชิก 
9.1 ภาพรวมของรายงานข้อมูลสมาชิก 
ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ต่างๆ เช่น จ านวนสมาชิกใน

สหกรณ์ ข้อมูลสมาชิกรายบุคคล รวมถึง สถานภาพของสมาชิกของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
เลือกดูข้อมูลสมาชิกได้ตาม เขตตรวจราชการ จังหวัด สหกรณ์ และ ค้นหาข้อมูลผ่านชื่อ-นามสกุล 
และหมายเลขบัตรประชาชน 

 

9.2 สิทธิ์ในการเข้าดูรายงานข้อมูลสมาชิก 
สิทธิ์การเข้าถึงหน้ารายงานข้อมูลสมาชิก ได้แก่ 

ผู้ใช้งาน เรียกดูแบบส ารวจ แก้ไขแบบส ารวจ เพ่ิมแบบส ารวจ 

ผู้ใช้งานส่วนกลางระดับบริหาร 
   

ผู้ใช้งานส่วนกลางระดับจัดการ 
   

ผู้ใช้งานส่วนภมูิภาคระดับบริหาร 
เรียกดไูดเ้ฉพาะเขตตรวจ

ราชการที่สังกัด 
เรียกดไูดเ้ฉพาะเขตตรวจ

ราชการที่สังกัด 
เรียกดไูดเ้ฉพาะเขตตรวจ

ราชการที่สังกัด 

ผู้ใช้งานส่วนภมูิภาคระดับจัดการ 
เรียกดไูดเ้ฉพาะจังหวัดที่

สังกัด 
แก้ไขไดเ้ฉพาะจังหวัดที่

สังกัด 
เพิ่มไดเ้ฉพาะจังหวัดทีส่ังกัด 

ผู้ดูแลระบบระดับบริหาร 
   

ผู้ดูแลระบบระดับจัดการ 
   

 

9.2.1 เมื่อเลือกปุ่ม “รายงานข้อมูลสมาชิก” จะแสดงเมนูย่อยทั้งหมด 3 รายงาน 
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 9.3 รายงานข้อมูลรายบุคคล 
 ผู้ใช้สามารถใช้ค้นหาข้อมูลสมาชิกรายบุคคล โดยสามารถใช้ ชื่อ นามสกุล หรื อ หมายเลข
บัตรประชาชนเพ่ือค้นหาข้อมูลได้ โดยข้อมูลที่แสดงเป็นรายงานข้อมูลของสมาชิกที่ต้องการค้นหา 
โดยสามารถเลือกกดได้ที่เมนูหลัก รายงานข้อมลูรายบุคคล  

 

 

9.3.1 เมื่อเข้ามายัง รายงานข้อมูลรายบุคคล ผู้ใช้งานจะเห็น ช่องให้ค้นหา 

 
 

  9.3.2 หากต้องการค้นหาข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน สามารถกรอกได้ที่ โดยต้อง
กรอกเป็นเลขบัตรประชาชนจริงเท่านั้น 

 

 
 

  9.3.3 หากต้องการค้นหาข้อมูลด้วย ชื่อ-นามสกุล โดยสามารถค้นหาเฉพาะ ชื่อ หรือ 
นามสกุล ก็ได้เช่นกัน  

 

 
 

  9.3.4 เมื่อกรอกเสร็จ เลือกปุ่ม    เพ่ือค้นหา 
  1) หากกรอกข้อมูลในขา้งต้นไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้องจะมีข้อความในระบบ 
 แจ้งเตือนดังนี้ 
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  2) หากกรอกข้อมูลผู้ใช้ค้นหาที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์  
จะมีข้อความในระบบแจ้งขึ้น ดังนี้ 

 

 
 

  9.3.5 เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องและกดที่ปุ่ม ค้นหา ระบบประมวลผล  
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  9.3.3 หน้าผลลัพธ์รายงานข้อมูลรายบุคคล ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้ 
 

 

 

 

1. จ านวนแสดงผลล าดับในแต่ละครั้ง 
2. ล าดับในการแสดงข้อมูลรายบุคคล 
3. ค าน าหน้าของข้อมูลรายบุคคล เช่น นางสาว นาง นาย เป็นต้น 
4. ชื่อจริง - นามสกุล ข้อมูลรายบุคคล 
5. สังกัดสหกรณ ์
6. จังหวัดที่สังกัด 
7. ปุ่มส าหรับดูรายละเอียด 

 

9.3.4 หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเลือกปุ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1 

 

2

1 

 

3

1 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

หน้าจอจะแสดงรายละเอยีดดงันี ้

• ช่ือสมาชิก 

• หมายเลขบตัรประชาชนของสมาชิก 

• ที่อยูข่องสมาชิก 

• สงักดัสหกรณ์ของสมาชิก 

• จงัหวดัของสมาชิก 
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 9.4 หน้าข้อมูลสมาชิกในสหกรณ์ 
 จะแสดงภาพรวมเกี่ยวกับจ านวนสมาชิกในสหกรณ์ โดยผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายชื่อ
สมาชิกสหกรณ์ได้ตามสหกรณ์ ท าให้ทราบถึงรายชื่อสมาชิกในสหกรณ์นั้นๆ และสามารถดูสถานภาพ 
เป็น หรือ เสียชีวิต ของสมาชิกได้อีกด้วย โดยผู้ใช้สามารถเข้าผ่านเมนูหลัก 

 
 

  9.4.1 เมื่อเข้ามาระบบจะแสดงกล่องให้ผู้ใช้เลือกดูข้อมูลสมาชิกตามที่ต้องการ 
 

 

 

1. เลือกจากเขตตรวจราชการ 
2. เลือกจากจังหวัด 
3. เลือกจากสหกรณ ์
4. เลือกจากสถานะสมาชิกที่ต้องการโดยจะมี ปกติ และ ตาย  
5. เลือกจากสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 1 โดย 
6. กดท่ีปุ่ม  เพ่ือเริ่มค้นหา 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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  9.4.2 เมื่อกดค้นหาแล้ว หน้าจอจะแสดงรายงานดังนี้ 
 

 

1. รายการแสดงจ านวนสมาชิกที่ค้นหา 
2. เลือกแสดงจ านวนบรรทัดที่ต้องการให้แสดง 
3. เลขบัตรประชาชนของสมาชิกในสหกรณ์ 
4. ค าน าหน้า เช่น นาย นางสาว เป็นต้น 
5. ชื่อของสมาชิกในสหกรณ์ 
6. นามสกุลของสมาชิกในสหกรณ์ 
7. สถานะสมาชิก  
8. จังหวัดของสมาชิกในสหกรณ์ 
9. ชื่อสหกรณ์ท่ีสังกัด 
10. เลือกหน้าที่ต้องการดูตามล าดับ 

11. หากต้องการดูรายละเอียดให้กด  ระบบจะแสดงข้อมูลของ
สมาชิก ดังนี้ 

12. หากต้องการบันทึกไฟล์เป็น excel กดปุ่ม    เพ่ือดาวน์
โหลดไฟล์ 
 

  

1 

 

12 

 2 

 
3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 11 

 

10 
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• ชื่อสมาชิก 

• หมายเลขบัตรประชาชน 

• สังกัดสหกรณ ์

9.5 หน้ารายงานสรุปยอดสถานะสมาชิกสหกรณ์ 
 จะแสดงภาพรวมเกี่ยวกับจ านวนสมาชิกในสหกรณ์ โดยผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายชื่อ
สมาชิกสหกรณ์ได้ตามสหกรณ์ ท าให้ทราบถึงรายชื่อสมาชิกในสหกรณ์นั้นๆ และสามารถดูสถานภาพ 
ปกต ิหรือ เสียชีวิต ของสมาชิกได้อีกด้วย 

 

  9.5.1 เมื่อกดเข้ามาจะเห็นหน้าจอ 

 
 
 

1. เลือกเขตตรวจราชการ 
2. เลือกจังหวัด 
3. เลือกสหกรณ ์

4. เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม  

1 

 

2 

 

4 

 

3 
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  9.5.2 เมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วจะพบหน้ารายงาน ดังนี้ 

 
 

1. รายการแสดงจ านวนสหกรณ์ที่ค้นหา 
2. เลือกแสดงจ านวนบรรทัดที่ต้องการให้แสดง 
3. ชื่อสหกรณ์ 
4. จังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ 
5. เขต/อ าเภอ ที่ตั้งของสหกรณ์ 
6. จ านวนสมาชิกปกติ หรือ สมาชิกท่ียังมีชีวิตอยู่ 
7. จ านวนสมาชิกตาย หรือ สมาชิกเสียชีวิต 
8. จ านวนสมาชิกทั้งหมด รวม ปกติ และ ตาย 
9. เลือกหน้าที่ต้องการดูตามล าดับ 

10. หากต้องการบันทึกไฟล์เป็น excel กดปุ่ม   เพ่ือดาวน์โหลด
ไฟล์  

 
  

1 

 2 

 
3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 8 

 

9 

 

10 
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10. หน้ารายงานบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน 
 10.1 ภาพรวมของหน้ารายงานบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน 

รายงานบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย 

ข้อมูลกรมการข้าว 

       ผู้ปลูกข้าวทั่วไป 

ข้อมูล กยท. 

        ผู้ปลูกยาง 

ข้อมูล สศก. 

        ทะเบียนเกษตรกร 

        ทะเบียนเลี้ยงสัตว์ 

        ทะเบียนประมง 

 10.2 เมนูของรายงานบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน 
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 10.3 ข้อมูลกรมการข้าว  
            ผู้ปลูกข้าวทั่วไป
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 10.4 ข้อมูล กยท. 
            ผู้ปลูกยาง 

 
10.5 ข้อมูล สศก. 

         ทะเบียนเกษตรกร 
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ทะเบียนเลี้ยงสัตว์
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ทะเบียนประมง 
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11. การจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบ 
 11.1 ภาพรวมของการจัดการผู้ใช้งานระบบ 
 ในส่วนการจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบ ผู้ดูแลระบบจะสามารถดูรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด แก้ไข 
รวมถึงการ เพ่ิม ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 

 

 

  

 ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 

1.  ส าหรับการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ 

2.   ส าหรับส่งออกรายงานเป็นไฟล์ EXCEL 

3.  ส าหรับพิมพ์รายงาน 

 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลผู้ใช้ในระบบ ประกอบไปด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ อีเมล ชื่อ บทบาท 
สังกัดหน่วยงาน จังหวัด เขตพ้ืนที่ 

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ โดยการพิมพ์ค าในช่องตามคอลัมน์ 

 

 

 

ส่วนท่ี1 

ส่วนท่ี2 

1 

 

2 

 

3 
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 หากต้องการจะดูรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถเลือก                     และหากต้องการ

แก้ไขข้อมูลให้เลือก   

11.2 การเพิ่มผู้ใช้งานระบบ 

   หากผู้ดูแลระบบต้องการเพ่ิมผู้ใช้งานสามารถท าได้โดยเลือกที่ปุ่ม    
และผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

 
 

11.2.1 ชื่อผู้ใช้งาน โดยจะต้องระบุเป็นเลขบตัรประชาชนจริง 13 หลัก เท่านั้น 
11.2.2 รหัสผ่าน โดยจะต้องกรอกเป็นรหัสผ่าน 4 ตัวขึ้นไป ต้องเป็น ตัวเลข หรือ 
ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ หรือ ผสมกันได้ 
11.2.3 ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ 
11.2.4 อีเมลของผู้ใช้งาน 
11.2.5 บทบาทของผู้ใช้งานระบบ  

เลือกบทบาทของผู้ใช้งาน 
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 11.2.6 สังกัดหน่วยงานของผู้ใช้งาน 
 เลือกสังกัดหน่วยงานของผู้ใช้งาน 

 

  
 11.2.7 จังหวัดของผู้ใช้งาน 

 เลือกจังหวัดของผู้ใช้งาน 

 
 

 11.2.8 เขตพ้ืนที่ของผู้ใช้งาน 
 เลือกเขตพ้ืนที่ของผู้ใช้งาน 

 
 

 11.2.9 การอนุญาตให้ใช้งาน 
 เลือกการอนุญาตให้ใช้งาน 
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11.2.10 ปุ่ม   ส าหรับการบันทึกผู้ใช้งานใหม่ลงระบบ 

11.2.11 ปุ่ม   ส าหรับล้างข้อมูลเพื่อเริ่มต้นกรอกใหม่อีกครั้ง 

11.2.12 ปุ่ม   เพ่ือกลับไปยังหน้าภาพรวมการจัดการผู้ใช้งาน 
 

 หากผู้ใช้งานไม่ได้กรอกข้อมูลที่จ าเป็นระบบจะมีข้อมูลเตือนหน้าช่องที่ต้องกรอกดังนี้  

 • เตือนกรณีไม่กรอกชื่อผู้ใช้งาน 

 

 • เตือนกรณีไม่กรอกรหัสผ่าน 

 

 • เตือนกรณีกรอกรหัสผ่านไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  

 

 • เตือนกรณีไม่กรอกชื่อ - นามสกุล 

 

 • เตือนกรณีไม่กรอกอีเมล 

 

 • เตือนกรณีไม่เลือกบทบาท 

 

 • เตือนกรณีไม่เลือกสังกัดหน่วยงาน 

 

 • เตือนกรณีไม่เลือกจังหวัด 
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หากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นให้เลือก อนุญาตให้ใช้งาน และ เลือกท่ีปุ่ม “เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ” 

 

 11.3 การแก้ไขผู้ใช้งานระบบ 
  ในส่วนการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบจุดประสงค์เพ่ือให้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานได้ ท า
ได้โดยเลือกปุ่ม “แก้ไข” ตรงผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไข 

 

โดยสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานได้ ดังนี้  

 

 11.3.1 ชื่อผู้ใช้งาน ในส่วนการแก้ไขจะไม่สามารถแก้ไขส่วนนี้ได้ 

 11.3.2 รหัสผ่าน โดยจะต้องกรอกเป็นรหัสผ่านตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ต้องเป็น ตัวเลข 
หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ หรือ ผสมกัน 

 11.3.3 ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ 

 11.3.4 อีเมล 

 

1234567891011 

 

ชื่อผู้ใช้งาน 
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 11.3.5 บทบาทของผู้ใช้งานระบบ 

  เลือกบทบาทของผู้ใช้งาน 

 

 11.3.6 สังกัดหน่วยงาน 

          เลือกสังกัดหน่วยงานของผู้ใช้งาน 

 

 11.3.7 จังหวัด 

          เลือกจังหวัดของผู้ใช้งาน 

 
 

 11.3.8 เขตพ้ืนที่ 

          เลือกเขตพ้ืนที่ของผู้ใช้งาน 
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11.3.9 การอนุญาตให้ใช้งาน 

          เลือกการอนุญาตให้ใช้งาน (ใช้งานได้ / ไม่ให้ใช้) 

 

 11.3.10 ปุ่ม “อัพเดตผู้ใช้งานระบบ” ส าหรับการบันทึกผู้ใช้งานใหม่ลงระบบ 

 11.3.11 ปุ่ม “กลับ” ส าหรับกลับไปยังส่วนจัดการผู้ใช้งานระบบ 

หากผู้ใช้งานไม่ได้กรอกข้อมูลที่จ าเป็นระบบจะมีข้อมูลเตือนให้กรอกเพ่ิมดังนี้ 

 11.3.13 เตือนกรณีกรอกรหัสผ่านไม่ครบ 4 ตัว 

 

 11.3.14 เตือนกรณีไม่กรอกรหัสผ่าน 

 

 11.3.15 เตือนกรณีไม่กรอกชื่อ - นามสกุล 

 

 11.3.16 เตือนกรณีไม่กรอกอีเมล 

 

  หากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นให้เลือก “อัพเดทผู้ใช้งานระบบ” 
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12. การน าเข้าผู้ใช้งานระบบ 

 12.1 ภาพรวมการน าเข้าผู้ใช้งานระบบ 
 การน าเข้าผู้ใช้งานระบบสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานลดเวลาในการเพ่ิมผู้ใช้งานในกรณีน าเข้าผู้ใช้
จ านวนมาก 

 12.2 ขั้นตอนในการน าเข้าข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 

 ให้เลือกที่เมน ูน าเข้าผู้ใช้งานระบบ จากนั้นให้เลือกท่ีปุ่ม “น าเข้าข้อมูล”  

 

 เลือกที่ไฟล์ที่ต้องการน าเข้าโดยจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .xls หรือ .csv โดยรูปแบบการ
น าเข้าจะต้องใส่รูปแบบดังนี้ 

 

คอลัมน์ A: ชื่อผู้ใช้ (เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก) 

คอลัมน์ B: บทบาทผู้ใช้งาน 

คอลัมน์ C: รหัสผ่าน 

คอลัมน์ D: ชื่อ - นามสกุลผู้ใช้ 

คอลัมน์ E: อีเมลผู้ใช้ 

คอลัมน์ F: จังหวัดของผู้ใช้ 

คอลัมน์ G: เขตพ้ืนที่ 
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13. การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน 
 13.1 ภาพรวมการปรับปรุงข้อมูลสิทธิผ์ู้ใช้งานระบบ 
 การน าเข้าผู้ใช้งานระบบสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานลดเวลาในการปรับปรุงผู้ใช้งานในกรณีน าเข้า
ผู้ใช้จ านวนมากในกรณีผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนบทบาททีละหลายๆท่าน  

 13.2 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลสิทธิผ์ู้ใช้งานระบบ 
 โดยขั้นตอนในการน าเข้าให้เลือกท่ีเมนู “น าเข้าผู้ใช้งานระบบ”  

 

จากนั้นให้เลือกท่ีปุ่ม “อัพเดทข้อมูล”  

 

เลือกที่ไฟล์ที่ต้องการน าเข้าโดยจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .xls หรือ .csv โดยรูปแบบการ
น าเข้าจะต้องใส่รูปแบบดังนี้ 

 

คอลัมน์ A: ชื่อผู้ใช้ (เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก) ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล  

คอลัมน์ B: บทบาทของผู้ใช้งาน 

14. การเรียกดูประวัติการใช้งานระบบ  
การเรียกดูประวัติการใช้งานระบบเป็นส่วนที่ใช้จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมในการเข้าใช้งานระบบของ
ผู้ใช้งานและการเข้าดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ ์โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

- ประวัติการเรียกดูข้อมูลสมาชิก 
- ประวัติการเรียกดูข้อมูลสหกรณ ์
- ประวัติการเข้าใช้งานระบบ 
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 14.1 ประวัติการเรียกดูข้อมูลสมาชิก 
 เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ของ
ผู้ใช้งานโดยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

 

 1. วันและเวลาที่เข้าดู 
 2. ประเภทของประวัติ จะมีการแบ่งประเภทการเก็บ 5 ประเภทดังนี้ 
  เรียกดูข้อมูลสมาชิกนอกเขตตรวจราชการที่สังกัด 

เรียกดูข้อมูลสมาชิกนอกจังหวัดที่สังกัด 
  เรียกดูข้อมูลสมาชิกนอกจังหวัดที่สังกัด 
  เรียกดูข้อมูลสมาชิกนอกจังหวัดที่สังกัดภายในเขตตรวจราชการเดียวกัน 
  เรียกดูข้อมูลสมาชิกในจังหวัดเดียวกันกับจังหวัดที่สังกัด 
 3. ชื่อ-สกุลของสมาชิกท่ีผู้ใช้งานในขณะนั้นเข้าไปดูข้อมูล 
 4. จังหวัดของสมาชิกท่ีผู้ใช้ในขณะนั้นเข้าไปดูข้อมูล 
 5. จังหวัดของผู้ใช้งานสังกัดอยู่ 
 6. ชื่อและนามสกุลผู้ใช้งาน 
 7. ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ส าหรับการดูข้อมูลเฉพาะบุคคล 

 8. หากต้องการส่งออกมาเป็นไฟล์ Excel สามารถเลือกที่ปุ่ม  

 9. หากต้องการพิมพ์สามารถเลือกได้ที่ปุ่ม  
 

2 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 7 

 

8 

 

9 
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 14.2 ประวัติการเรียกดูข้อมูลสหกรณ์ 
 ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการเข้าถึงข้อมูลการเรียกดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ของผู้ใช้งานระบบ 
โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

 

 1. วันและเวลาที่เข้าดู 
 2. ประเภทของประวัติที่บอกว่าเรียกดูจังหวัดอะไรบ้าง 
 3. ชื่อและนามสกุลผู้ใช้งาน 
 4. จังหวัดที่ผู้ใช้งานสังกัด 
          5. ปุ่ม “ดูรายละเอียด” ส าหรับการดูข้อมูลเฉพาะบุคคล 

 6. หากต้องการส่งออกมาเป็นไฟล์ Excel สามารถเลือกที่ปุ่ม  

 7. หากต้องการพิมพ์สามารถเลือกได้ที่ปุ่ม  

 14.3 ประวัติการเข้าใช้งานระบบ 
 เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 5 

 

6 

 

7 
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3 

 

4 

 

5 
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 7 

 

8 
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  1. วันและเวลา 
  2. ชื่อของกิจกรรมการใช้งานระบบ 
  3. ผู้ใช้งานระบบ 
  4. ชื่อและนามสกุลผู้ใช้งานระบบ 
  5. สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
  6. สังกัดหน่วยงานของผู้ใช้งานระบบ 
  7. จังหวัดที่ผู้ใช้งานสังกัด 

  8. หากต้องการส่งออกมาเป็นไฟล์ Excel สามารถเลือกที่ปุ่ม  

  9. หากต้องการพิมพ์สามารถเลือกได้ที่ปุ่ม  

15. การจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 
การจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้สามารถให้ผู้ ใช้ได้ดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรวมถึงการท าการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และออกจากระบบเมื่อไม่ได้ใช้งานระบบ โดยผู้ใช้สามารถเรียกได้จากเมนูนี้ 

 1. เลือก  
 

 

2. เลือก ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ดังนี้ 

 

ชื่อผู้ใช้งาน 

ชื่อผู้ใช้งาน 
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 3. เลือก  หากต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่าน จะแสดงดังนี้ 

 

 โดยรหัสผ่านที่เปลี่ยนจะต้องเป็นรหัสผ่าน 4 ตัวขึ้นไป ต้องเป็น ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ 

สัญลักษณ์ หรือ ผสมกันได้ หากเปลี่ยนแล้วต้องการบันทึกให้เลือกปุ่ม  โดยจะมกีารแจ้ง 
“เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อย” ดังนี้ 

 

 หากใส่ข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่านไม่ถูกต้องกับเงื่อนไขการก าหนดรหัสผ่านจะแสดงข้อความ
เตือน ดังนี้ 
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16. รหัสหน้า (Page Code) 
หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 

No. 
Link 

หน้าหลัก Dashboard HM100 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/home  

กรอกข้อมูลแบบส ารวจ   SV100 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/survey/add_survey  

รายงาน MIS ผู้บริหาร รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ ์(ภาคเกษตร-นอก
ภาคการเกษตร) 

MIS100 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index1  

 
รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ ภาคเกษตร 

MIS101 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index2   

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ นอกภาคการเกษตร 

MIS102 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index3   

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ท้ังหมด แบ่งตามเขต
ตรวจราชการ 

MIS200 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index6  

 
รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการส่วนกลาง 

MIS299 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=99  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่1 

MIS201 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=1  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่2 

MIS202 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=2  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่3 

MIS203 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=3 

http://analytic.cpd.go.th/index.php/home
http://analytic.cpd.go.th/index.php/home
http://analytic.cpd.go.th/index.php/survey/add_survey
http://analytic.cpd.go.th/index.php/survey/add_survey
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index2
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index2
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index3
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index3
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index6
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index6
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=99
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=99
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=99
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1


 
 

 

132 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 
รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่4 

MIS204 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=4  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่5 

MIS205 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=5  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่6 

MIS206 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=6  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่7 

MIS207 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=7  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่8 

MIS208 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=8  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่9 

MIS209 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=9  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่10 

MIS210 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=10  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่11 

MIS211 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=11  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่12 

MIS212 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=12 

http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1


 

 
 

133 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 
รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่13 

MIS213 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=13  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่14 

MIS214 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=14  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่15 

MIS215 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=15  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่16 

MIS216 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=16  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่17 

MIS217 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=17  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ตามจังหวัดเขตพ้ืนที่
ตรวจราชการที ่18 

MIS218 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index13?khet
ID=18  

รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ท้ังหมด แยกตาม
จังหวัด 

MIS300 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index17  

 
รายงานจ านวนสมาชิก
สหกรณ์ ที่เป็นสมาชิก 
มากกว่า 1 แห่ง 

MIS500 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index12  

 
รายงานสถานภาพสมาชิก
สหกรณ ์(ไม่นับสมาชิก
สหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์
มากกว่า 1 แห่ง) 

MIS600 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index5  

http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index13?khetID=1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index17
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index17
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index12
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index12
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index5
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index5


 
 

 

134 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 
รายงานสถานภาพสมาชิก
สหกรณ ์(โดยนับสมาชิก
สหกรณ์ท่ีสังกัดสหกรณ์
มากกว่า 1 แห่ง) 

MIS700 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report3/index15  

 
รายงานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ MIS800 https://analytic.cpd.go.th/ind

ex.php/report3/index10   
รายงานข้อมูลการท าประมง MIS900 https://analytic.cpd.go.th/ind

ex.php/report3/index11  

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก 

MIS400 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการ
ส่วนกลาง ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4553 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการ
ส่วนกลาง ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 2 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4559 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ชัยนาท 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4718 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4686 

http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index15
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index15
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index10
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index10
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index11
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report3/index11


 

 
 

135 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ลพบุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4704 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระบุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4711 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สิงห์บุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4698 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อ่างทอง 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4692 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครปฐม 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4738 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นนทบุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4668 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4674 



 
 

 

136 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4780 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
กาญจนบุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4750 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ราชบุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4744 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สุพรรณบุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4757 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4773 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4732 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สมุทรสาคร 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4724 



 

 
 

137 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4764 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ชุมพร 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5071 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5095 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พัทลุง 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5129 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สงขลา 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5123 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5086 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
กระบี่ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5104 



 
 

 

138 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรัง 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5130 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พังงา 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5103 

 รายงานสหกรณ์ท่ีไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ภูเก็ต 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5117 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ระนอง 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5080 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สตูล 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5161 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
7 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5153 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
7 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5147 



 

 
 

139 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
7 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ยะลา 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5141 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
8 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4786 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
8 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ชลบุร ี

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4792 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
8 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ระยอง 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4798 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4803 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ตราด 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4808 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครนายก 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4829 



 
 

 

140 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ปราจีนบุร ี

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4814 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4821 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
บึงกาฬ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5504 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองคาย 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5021 

 รายงานสหกรณท์ี่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวล าภู 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5015 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุดรธานี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5014 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เลย 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5033 



 

 
 

141 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
11 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครพนม 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5027 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
11 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหาร 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5051 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
11 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สกลนคร 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5039 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที่ 
12 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5059 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
12 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ขอนแก่น 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5007 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
12 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
มหาสารคาม 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5045 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
12 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5065 



 
 

 

142 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณท์ี่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
13 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4963 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
13 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4956 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
13 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4970 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
13 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สุรินทร์ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4977 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
14 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ยโสธร 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/5001 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
14 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ศรีสะเกษ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4983 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
14 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อ านาจเจริญ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4995 



 

 
 

143 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
14 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุบลราชธานี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4989 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
15 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ล าปาง 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4910 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
15 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4904 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
15 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4895 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
15 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4942 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
16 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
น่าน 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4931 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
16 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พะเยา 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4917 



 
 

 

144 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
16 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4925 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
16 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
แพร่ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4937 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
17 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ตาก 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4857 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
17 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4876 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
17 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สุโขทัย 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4864 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
17 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4948 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
17 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4889 



 

 
 

145 คู่มือการใช้งานระบบ 

หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
18 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ก าแพงเพชร 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4849 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
18 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครสวรรค์ 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4842 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
18 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิจิตร 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4883 

 รายงานสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูล
สมาชิก เขตตรวจราชการที ่
18 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
อุทัยธานี 

MIS401 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index18detail/4835 

 รายงานข้อมูลสัดส่วนเงินหุ้น MIS110 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort3/index19 

รายงานวิเคราะห์ รายงานพื้นที่ครอบครอง AN101 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report1/index1   

รายงานข้อมูลการผลิตทาง
การเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา 

AN102 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report1/index2   

รายงานปัญหาที่พบในการ
ประกอบอาชีพ 

AN103 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report1/index3   

รายงานข้อมูลหนี้สิน จ านวน
ลูกหนี้ และยอดหนี้สิน 

AN104 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report1/index4   

รายงานข้อมูลการผลิตปี
ปัจจุบัน 

AN105 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report1/index5  

http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
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หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 
รายงานข้อมูลการเลี้ยงโคนม AN106 https://analytic.cpd.go.th/ind

ex.php/report1/index6   
รายงานข้อมูลผลไม้ AN107 https://analytic.cpd.go.th/ind

ex.php/report1/index7   
รายงานข้อมูลพันธุ์ข้าว AN108 https://analytic.cpd.go.th/ind

ex.php/report1/index8   
รายงานข้อมูลการใช้ปุ๋ย AN109 https://analytic.cpd.go.th/ind

ex.php/report1/index9   
รายงานการปลูกพืชทั่ว
ประเทศไทย 10 ชนิด 

AN110 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report1/index10  

รายงานข้อมูลสมาชิก รายงานข้อมูลรายบุคคล RE100 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report2/index1   

รายงานข้อมูลสมาชิกใน
สหกรณ์ 

RE200 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report2/index2   

รายงานสรุปยอดสถานะ
สมาชิกสหกรณ์ 

RE300 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report2/index4  

การจัดการผู้ใช้งาน
ระบบ 

การจัดการผู้ใช้งานระบบ MNG001 https://analytic.cpd.go.th/ad
min/users_management 

 เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ MNG002 https://analytic.cpd.go.th/ad
min/addUsers 

 น าเข้าผู้ใช้งานระบบ MNG007 https://analytic.cpd.go.th/csv
_import 

ประวัติการเข้าใช้งาน ประวัติการเรียกดูข้อมูล
สมาชิก 

LOG001 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/loginlog/suspiciouslo
g_management   

ประวัติการเรียกดูข้อมูล
สหกรณ์ 

LOG002 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/loginlog/suspiciouslo
greport_management  

http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index10
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report1/index10
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report2/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report2/index1
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report2/index2
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report2/index2
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report2/index4
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report2/index4
http://analytic.cpd.go.th/index.php/loginlog/suspiciouslog_management
http://analytic.cpd.go.th/index.php/loginlog/suspiciouslog_management
http://analytic.cpd.go.th/index.php/loginlog/suspiciouslog_management
http://analytic.cpd.go.th/index.php/loginlog/suspiciouslogreport_management
http://analytic.cpd.go.th/index.php/loginlog/suspiciouslogreport_management
http://analytic.cpd.go.th/index.php/loginlog/suspiciouslogreport_management
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หน้าติดต่อผู้ใช้งาน รายละเอียด Page Code 
No. 

Link 

 
ประวัติการใช้งานระบบ LOG003 https://analytic.cpd.go.th/ind

ex.php/admin/logusers  

รายงานบูรณาการ
ข้อมูลหน่วยงาน 

ผู้ปลูกข้าวทั่วไป DR102 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report4/index2   

ผู้ปลูกยาง DR103 https://analytic.cpd.go.th/rep
ort4/index3  

ทะเบียนเกษตรกร DR104 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report4/index4   

ทะเบียนเลี้ยงสัตว์ DR105 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report4/index5   

ทะเบียนประมง DR106 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/report4/index6  

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้   MNG005 https://analytic.cpd.go.th/ind
ex.php/mystuffs/home/read/
{id User} 

เปลี่ยนรหัสผ่าน   MNG006 https://analytic.cpd.go.th/ad
min/changeUsers/{id User}  

 

 

http://analytic.cpd.go.th/index.php/admin/logusers
http://analytic.cpd.go.th/index.php/admin/logusers
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report4/index2
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report4/index2
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report4/index4
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report4/index4
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report4/index4
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report4/index4
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report4/index4
http://analytic.cpd.go.th/index.php/report4/index4
http://analytic.cpd.go.th/index.php/mystuffs/home/read/%7bid%20User%7d
http://analytic.cpd.go.th/index.php/mystuffs/home/read/%7bid%20User%7d
http://analytic.cpd.go.th/index.php/mystuffs/home/read/%7bid%20User%7d
http://analytic.cpd.go.th/admin/changeUsers/%7bid%20User%7d
http://analytic.cpd.go.th/admin/changeUsers/%7bid%20User%7d
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